
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 460/2013 

z dnia 16 maja 2013 r. 

w sprawie minimalnej stawki cła na cukier ustalanej w związku z trzecim częściowym 
zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego 

rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 186 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 
36/2013 ( 2 ) otwarto stałe zaproszenie do składania 
ofert na rok gospodarczy 2012/2013 dotyczące przy
wozu cukru objętego kodami CN 1701 14 10 oraz 
1701 99 10 po obniżonej stawce cła. 

(2) Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
36/2013 Komisja ma zdecydować – na podstawie ofert 
otrzymanych w odpowiedzi na częściowe zaproszenie do 
składania ofert – o ustaleniu minimalnej stawki cła lub 
o nieustalaniu tej stawki dla ośmiocyfrowego kodu CN. 

(3) Na podstawie ofert otrzymanych w ramach trzeciego 
częściowego zaproszenia do składania ofert należy ustalić 
minimalną stawkę cła dla cukru objętego kodami CN 
1701 14 10 oraz 1701 99 10. 

(4) Aby wywołać szybką reakcję rynku oraz zapewnić efek
tywne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(5) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym 
przez jego przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do trzeciego częściowego zaproszenia do skła
dania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013, 
w przypadku którego termin składania ofert upłynął dnia 
15 maja 2013 r., ustalono minimalną stawkę cła określoną 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia dla cukru objętego 
kodami CN 1701 14 10 oraz 1701 99 10. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Jerzy PLEWA 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 16 z 19.1.2013, s. 7.



ZAŁĄCZNIK 

Minimalne stawki cła 

(EUR/t) 

Ośmiocyfrowy kod CN Minimalna stawka cła 

1 2 

1701 14 10 141,00 

1701 99 10 161,00 

(—) nie ustalono minimalnej stawki cła (odrzucono wszystkie oferty) 
(X) brak ofert
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